Termo de Referência de Contratação de Pessoa Jurídica
Número 1402/2022
Objetivo
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria
especializada para atuar como especialista de monitoramento de projeto dentro
do o Sistema de Monitoramento de Indicadores de Resultados e
Impactos do projeto projeto “Ampliando oportunidades de mercado para
negócios comunitários da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais
em Mato Grosso”, da chamada 03/2020 do Programa REM-MT.

Descrição dos Serviços
O proponente irá operar, em colaboração com a equipe gestora do projeto, o
sistema de monitoramento de indicadores de resultados e impactos do projeto,
em parceria com os quatro parceiros locais: Unicafes/MT, Instituto
Socioambiental (ISA), Instituto Centro de Vida (ICV) e Recoopsol.
As atividades a serem realizadas são:
● Agendamento e realização de aproximadamente 150 entrevistas com
produtores familiares, uma vez para estabelecer linha de base e outra
vez para avaliar a evolução dos indicadores;
● Agendamento e realização de aproximadamente 16 negócios
comunitários, uma vez para estabelecer linha de base e outra vez para
avaliar o progresso dos indicadores;
● Transcrição dos dados coletados para o sistema de monitoramento do
Programa REM/MT;
● Atualização mensal dos dados de desempenho do projeto no sistema
de monitoramento do Programa REM/MT;
● Participar de reuniões da equipe de Monitoramento e Avaliação durante
a execução da consultoria e contribuir para discussões e
desenvolvimento de soluções;
● Apoiar a equipe de Monitoramento e Avaliação da Conexsus na
elaboração de formulários e coleta de dados que contribuam para a
estratégia do núcleo.
Produtos
Março 2022
Março 2022

Resultado (em pdf) de todas as entrevistas realizadas para
estabelecimento da linha de base;
Apresentação mensal do sistema de monitoramento do
Programa REM/MT com os dados de desempenho do projeto.

20%
20%

Abril 2022
Maio 2022
Maio 2022

Apresentação mensal do sistema de monitoramento do
Programa REM/MT com os dados de desempenho do projeto.
Apresentação mensal do sistema de monitoramento do
Programa REM/MT com os dados de desempenho do projeto.
Resultado (em pdf) de todas as entrevistas realizadas para
avaliação da evolução dos indicadores;

20%
20%
20%

Período
O trabalho deverá ser executado entre (março) a (maio) de 2022.

Entrega do Produto
Os produtos deverão ser entregues através de relatórios mensais, parciais,
conforme descrito no quadro acima, com um relatório robusto trimestral, que
obrigatoriamente, precisa estar em conformidade com as entregas do contrato.
Os produtos deverão ser entregues em formato digital, por e-mail, para o seguinte
endereço eletrônico: marcos.souza@conexsus.org / gisele.souza@conexsus.org
e merces.bianca@conexsus.org e o gestor do contrato.

Condições de Contratações
-

Contrato de prestação de serviço através de pessoa jurídica;

-

As atividades e execução do escopo do presente TDR estão previstas
o período de 10 de (março) de 2022 a 31 de (maio) de 2022;

-

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível
com o escopo do serviço;

-

Estar regular com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e
outras compatíveis com seu ramo de negócio;

-

Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a
data da contratação);

Qualificações Obrigatória
•
•

Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada, por meio de
apresentação de portfolio de trabalho e/ou currículo profissional, atestados
de capacidade técnica, contratos anteriormente executados.
Disponibilizar equipe qualificada para executar o escopo da proposta.

Qualificações Técnica do/a profissional responsável indicado/a pela
empresa
•

Experiência realizando coleta de dados através de entrevistas com

•
•

institruições locais;
Experiência na elaboração de relatórios de monitoramento;
Experiência na organização de bases de dados.

Diversidade e inclusão
Na Conexsus, acreditamos que a diversidade é essencial para a missão de
desenvolver o ecossistema de negócios comunitários rurais e ﬂorestais. Não
importa cor, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual ou deﬁciência, se
você se identiﬁca com o nosso propósito, venha construí-lo com a gente.
Sobre a Conexsus
A Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis - é uma organização da sociedade
civil de interesse público (OSCIP) que tem como missão ativar o ecossistema de
negócios comunitários de impacto socioambiental (NCIS), ampliando sua
contribuição para a geração de renda no campo e conservação de ﬂorestas e
biomas naturais.
Estes negócios são cooperativas e associações produtivas que atuam nas cadeias
da alimentação saudável e sustentável, agroﬂorestal, da sociobiodiversidade e do
extrativismo, da pesca artesanal sustentável e do manejo ﬂorestal comunitário.
Entendemos que estas organizações geram benefícios ambientais, contribuindo
para a conservação de ﬂorestas e biomas, a resiliência dos territórios e a
mitigação e adaptação às mudanças do clima. Em termos sociais e econômicos,
as organizações geram renda em áreas rurais e de ﬂoresta, muitas vezes como
única alternativa ao uso predatório dos recursos naturais. Além disso, a
organização comunitária fortalece as comunidades e permite a manutenção de
modos de vida diferenciados, tais como de populações extrativistas e
quilombolas, povos indígenas e agricultores familiares.
A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três eixos:
● Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
● Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
● Desenvolvimento de diversos instrumentos ﬁnanceiros adequados à
realidade destas organizações em suas distintas fases de
amadurecimento.
Conheça mais sobre a Conexsus, e sobre o nosso trabalho, em nossa página
institucional: conexsus.org.
Motivado(a) a fazer parte desta missão e nos ajudar a construir o resto da
história? Junte-se a nós!

